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A opinião geral dos participantes, 
após a sessão de encerramento do 30° 
Congresso Universal de Esperanto em 
Londres, é que êle constituiu um ver
dadeiro triunfo, informa a revista 
“Esperanto Internacia”, órgão da In
ternacia Esperanto-Ligo.

Reinou plena harmonia em todos os 
trabalhos, nas imponentes solenidades, 
nas animadas reuniões ordinárias, nas 
proveitosas sessões do Komitato. Até 
com o céu o Loka Kongresa Komi
tato parece ter feito contrato, pois du
rante todo o tempo do Congresso o sol 
mostrou-se inteiramente favorável, mas 
logo no primeiro dia depois do Con
gresso ocultou-se e o céu mandou aos 
congressistas um adeus saturado de 
umidade.

O 30° Congresso Universal aprovou 
algumas decisões muito úteis, que con-

da Universidade de Londres, sede do Congresso, e os 
selos de propaganda

(Clichê do “Correio do rovo”, de P. Alegre) 

cernem em primeiro lugar ao bom fun
cionamento da Internacia Esperanto- 
Ligo .

A imprensa londrina referiu-se com 
grande simpatia ao Congresso e deu 
notícias completas e às vezes espiri
tuosas dos trabalhos.

Além do Congresso, Londres, a 
imensa metrópole, oferecia aos espe
rantistas atrações sem conta, muitas 
organizadas especialmente para os 
congressistas. Não é, pois, de admirar 
que êles deixassem com saudade as 
margens do Tâmisa.

A casa do Congresso foi o Univer- 

sity College (a Universidade de Lon
dres), o majestoso edifício que tem a 
aparência de u

Foram patronos, entre outras pes
soas eminentes, Sua Alteza o Duque de

Excelências o Vis- 
Sir Harry Twvford 

Londres), o Sr.

Connaught, Suas 
conde Leverhulme, 
(Lord-Prefeito de 
John Sperni (Prefeito do distrito lon
drino de St. Pancras, onde fica o Uni
versita7 College).

Na reunião de apresentação recí
proca, realizada na véspera da inaugu
ração o prefeito de St. Pancras, Sr. 
John Sperni compareceu com sua es
posa e, saudado em Esperanto, respon
deu que compreendera 90% das pala
vras da saudação e que considerava o 
Esperanto uma causa altamente digna 
de apoio.

A sessão de abertura, em 30 de Ju
lho, teve solenidade extraordinária e 
iniciou-se pelo hino britânico
save the king, sendo no final cantado o 
hino esperantista L'Espero.

God

Internati^'
Wien I,

• t

• •
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Falou o Sr. Intendente-General 
Louis Bastien, presidente da I.E.L., 
depois do que o Congresso elegeu a sua 
mesa, cujo presidente foi o Sr. Fred 
Wadliam, redator-chefe de “The British 
Esperantisti

Seguiram-se as saudações dos repre
sentantes oficiais — de governos e de 
instituições, em primeiro lugar o Sr. 
Paravicini, embaixador da Suíça em 
Londres, que começou por pedir des
culpa de falar em língua estrangeira, 

isto é, em inglês, e convidou oficial
mente os esperantistas para o Con
gresso de Berna, o 31°, em 1931).

O representante brasileiro, Sr. Con
selheiro de Embaixada, Caio de Melo 
Franco, afirmou, entre grandes aplau
sos, que o Brasil há de necessariamente 
continuar o seu notório apoio ao movi
mento esperantista.

As preleções e serviços religiosos, 
que se efetuaram nos dias seguintes, ti
veram grande e interessada assistên
cia.

Um dos números mais agradáveis do 
Congresso foi a representação em Es
peranto da comédia “Eliza Restas”, no 
Scala Theatre, Charlotte Street.

No dia 2 de Agosto tiveram os Con
gressistas o prazer de ouvir o famoso 
orador esperantista Dr. Edmond Pri- 
vat, que falou com a sua admirável 
eloquência sôbre “0 Esperanto e a 
Fraternidade Universal”.

Tinham sido organizadas quatro ex
cursões — a primeira a Stratford-on- 
Avon (a cidade de Shakespeare), War- 
wick e Oxford, a segunda a Hastings e 
Eastbourne, a terceira a Windsor e 
Hampton Court, a quarta ao Parque 
Zoológico em Whipsna.de —, e por elas 
se distribuiram muitos dos dois mil 
congressistas.

Diversas corporações londrinas pre
pararam-se para o Congresso esperan
tista, devendo-se destacar dentre elas 
os armazéns Sei fri dge e a Lyon’s 

O xfor d Comer House, mundialmente 
conhecidos,onde havia empregados que 
aprenderam especialmente o Esperan
to. Vários cJiauffeurs de Londres es
tudaram o Esperanto para guiar os 
seus passageiros. A esses trabalhos 
preliminares consagrara-se incansa
velmente a Srta. Margarete Saxl, cujo 
falecimento no dia 3, quando ainda em 
funcionamento o Congresso, encheu de 
tristeza os esperantistas.

O limitado espaço de que dispomos 
não permite alongar estas notas. Que
remos, entretanto, acentuar a grande 
significação para o movimento espe
rantista do recente Congresso Univer
sal (30 de Julho-6 de Agosto), sobre
tudo por ter sido realizado na Ingla
terra e no meio de simpatia e apoio 
gerais.

“Conte Grande”
kaj Esperanto

Grupo de la lernantoj de la dna kurso 
de Esperanto malfermita de Pastro 
Agostino Stella cci, ŝipkapelano, sul

la itala ŝipo “Conte Grande”

ESPERANTO EN LA LERNEJO

La 9an de Aŭgusto, ĉe la Supera 
Komerca Lernejo, kiun ĉiutage vizita
das pli ol mil gelernantoj, okazis so
lena inaŭguro de kurso de Esperanto 
direktota de D-ro Everardo Back
heuser, universitata profesoro kaj ho
nora prezidanto de Brazila Ligo Espe
rantista. Ĝin prezidis D-ro 
Moreira da Silva,
Lernejo, kaj ĉeestis Prof. 
rio Brito, direktoro 
Departemento, D-ro Laf.ayet.te Belfort 
Garcia,, direktoro de la Komerca lns
truado, Inĝ. J. Carlos Restier 
heuser, Lerneja Inspektoro, lnĝ.
vio Martins, Edukada Teknikisto, 
versaj profesoroj kaj estraranoj 
Brazila Ligo Esperantista.

D-ro Backheuser faris interesan 
roladon kaj rememorigis la kurson, 
kiun li antaŭ 32 jaroj malfermis per 
la kolonoj de la jurnalo “O Paiz”. Pos
te parolis D-ro Mario Brito kaj la di
rektoro de la lernejo. Enskribiĝis en 
la kurson 40 gelernantoj.

Fausto 
direktoro de la 

D-ro Ma
de la Edukada

Back-
Ota- 

di
de

pa-

BRAZILA INSTITUTO DE GEO
GRAFIO KAJ STATISTIKO

El la raporto prezentita de la Gene
rala Sekretario de la Nacia Statistika 
Konsilantaro, d-ro M. Teixeira de 
Freitas, al la Brazila Instituto de 
Geografio kaj Statistiko ni elĉerpis la 
jenon:

“Vi same pensis pri la plej bona di
vastigo de la brazila statistiko ekster 
la patrolandaj limoj. El tio rezultis 
la deziresprimo n-o 82 per kiu, laŭ la 
belaj tradicioj pri internacia koopera
do, estis oficiale akceptita de la Insti
tuto la admirinda helplingvo — Espe 
ranto, kiu estas kiel bone diris nia Pre
zidanto belega venko, kiun la homaro 
ŝuldas al la genio de Zamenhof”.

A ESTAÇÃO P.T. T., DE PARR
IRRADIOU l

“AMOR POR ANEXINS”

a estação P.T. T. da

UA BR
E LA

1
No dia 29 de Agosto, às 22.45 (lu 

ra de Paris) 
quela cidade irradiou em Esperanto 1 
comédia eni mn ato de Artur Azevedl 
“Amor por Anexins”.

A tradução para a língua auxiliar! 
da lavra do Eng. Couto Fernandes 
presidente da Liga Esperantista. Bra 
sileira. Essa tradução, já levada à cej 
no Brasil e no estrangeiro, foi agoiJ 
pela primeira vez transmitida pelo rá 
dio, tendo sido incluída no prograni 
de irradiações teatrais em Esperanta 
organizado pelo Círculo de Artista 
Esperantistas de Paris.

Êsse programa é ira d iado às segnn 
das-feiras, figurando nele comédias en 
Esperanto ou traduções de peças teaj 
trais traduzidas de diversas língnai 
nacionais.

Rü

I NTERNACIA FILATELIA 
EKSPOZICIO

Oktobro 1938

I)e la 21-s 
lio 1939-a c 
Dua Brazil 
kiu havas sp 
centjaran d 
la fama ve 
pia Organiz 
Federacio ( 
Akademioj, 
ilianoj: Si 
(is. prezida! 
Silva, sekrel 
kasisto; su 
kaj s-ro Rai 
l Laŭ la pi 
iteracio esti 
‘Problemo

Ni devas 
Kongreso c 
piaĵo 1936a 
koinendanta 
loi prestiĝo 
Ie P plej b 

plej disva? 
kaj ankaŭ e

Jam aperis la dua numero de 1’ Bui 
teno de la Internacia Filatelia Ekspa 
zicio okazonta en Rio-de-Janeiro, di 
la 20-a ĝis la 30-a de 1’nunjara Okto 
bro. Gi enhavas 82 paĝojn kun bela 
ilustraĵoj presitajn sur luksa papero.] 
Ĝia teksto estas redaktita en kvin nai 
ciaj lingvoj kaj en Esperanto. Kromi 
detala artikolo pri la Brazila Poŝtoj 
ĝi enhavas priskribon pri la ĉefaj bel 
lajoj en Rio-de-Janeiro, la Mirindega 
Urbo, kies titoloj estas la jenaj: “Ioni 
pri historio”, “la plej bela golfeto eJ 
la mondo”, “marbordoj”, “la kanaj 
anlando de la birdetoj”, “la kari oko 1 
“la karnavalo”, “urbo kun mil-unnl 
lumiloj”, “palacoj kaj nubskrapuloj”.

La Organiza Komisiono cedis en Ia 
ekspoziciejo, Palaco de 1’ Belartoj 
konvenan spacon por la stando de B. 
L. E., kie tiu ĉi faros elmontron de 
esperantistaj poŝtmarkoj, poŝtkartoj 
glumarkoj, prospektoj, flugfolioj, ga
zetoj, revuoj kaj aliaj esperanta joj.

Dum la ekspozicio oni vendos belan 
poŝtkarton kun teksto en Esperanto, 
sur kiu oni gluis ekzempleron de la 
memoriga poŝtmarko stampita per 
dukolora stampo.

Mendu ekzempleron al Brazila Ligo 
Esperantista 
54.

0 ESPE
No artij 

acima, da 
Guimarães, 
ro anterior 
1 recho: “Es 
kao do Esp 
nacional, lii 
nações no g 
manidade, < 
Inai integra 
11’atria”.

Vorte

Praça da República. 
Rio-de-Janeiro. Brazilo. Prezo: 

Por Brazilo aŭ Sudamerikaj landoj — 
l$200 per respondkupono aŭ neuzitaj 
brazilaj poŝtmarkoj. Por aliaj landoj 
— du poŝtaj respondkuponoj.

Rstas vei 

nian- lingvo 

malfacile i 
jine; sed, h' 

kun la perf 

personoj, c 

facile rimai 

Mado kuŝi 

an la nesufi 

personoj...

(el la pai

Whipsna.de
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U A BRAZILA KONGRESO 
E LA BELESTRISTIKAJ 

AKADEMIOJ
Rio-de-Janeiro, 1939

is segu 
tédias e 
ecas tea

ling

uxiliar 
“ruande 
sta Bra 
la à céu 
'oi agoi
pelo rii 

irogram 
spera nt(

Artista

2.45 (lu 
. T. da 
levanto
Azeved

FABI

LTA

De la 21-a de Junio ĝis la 2-a de Jil
io 1.939-a okazos en Kio-de-Janeiro la 
)ua Brazila Belestristika Kongreso, 
nu havas speciale la celon memorigi la 
•entjaran datrevenon de la naskiĝo de 
a fama verkisto Machado de Assis, 
lia Organiza Komisiono, elektita de la 
federacio de 1’ Brazilaj Beletristikaj 
Akademioj, konsistas el la jenaj akade- 
nianoj: Supera Juĝisto Alfredo As
us. prezidanto; s-ro M. Nogueira da 
Silva, sekretario; s-ro Adauto Camara, 
asisto; supera juĝisto Carlos Xavier 
aj s-ro Raul Azevedo, voĉdonantoj.
Lau Ia programo aprobita de 

Irracio estas akceptataj tezoj 
‘Problemo de Esperanto”.

Ni devas rememorigi, ke la 
Kongreso okazinta dum la 
fajo 1936a aprobis deziresprimon re
komendan tan, ke la ŝtataj aŭtoritatu- 
oj prestiĝigu kaj helpu la tradukadon 
Ie P plej bonaj brazilaj verkoj en la 
)lej disvastigitajn lingvojn naciajn 

kaj ankaŭ en Esperanto.

la Fe- 
pri la

Unua 
monato

l

0 ESPERANTO E A PAZ

Ie 1’ Bui 
a E k s j io 
neiro, d 
ra Okti
[un Tiela 

papero 
kvin lia 
. Kro
a Poŝto 
ĉefaj hf 
Li rindega 
j: “Iomi 
olfeto ed 
a kanaj 
<ari ok ol 

mil-umi 
apuloj ’’ 
lis en ial 
Belartoj. 
Io de B. 
litron de 
•ŝtkartoj 
dioj, ga-| 
taĵoj.
os belan 
speranto, 
m de la 
•ita per

No artigo subordinado ao título 
acima, da lavra do General Moreira 
Guimarães, publicado em nosso núme
ro anterior saiu truncado o seguinte 
trecho: “Essa, realmente, a significa
ção do Esperanto, como língua inter
nacional, língua <pie vai integrando as 
nações no grande organismo — a Hu
manidade, assim como a língua nacio
nal integra os indivíduos no seio da 
Patria”.

l

Vortoj de Zamenhol

sila Ligo 
epública 
. Prezo: 
andoj — 
neuzitaj 
j landoj

Estas vere, ke multaj el ni posedas 

nimi lingvon ankoraŭ tre malbone kaj 

malfacile balbutas, anstataŭ paroli 

flue; sed, komparante ilian balbutadon 

kun la perfekta flua parolado de aliaj 

personoj, ĉiu ko usde nea observanto 

facile rimarkos, ke la kaŭzo de la bal

butado kuŝas ne en la lingvo, sed nur 

(■‘n la nesufiĉa ekzerciteco de la diritaj 

personoj

L. L. Zamenhof

(el la parolado ĉe la. l-a Kongreso,
1905)

Internacia Esperanto-Ligo

DELEGADOS!

A Liga Esperantista Brasileira pelo 
presente abre a campanha dos 50 de
legados. Queremos apresentar no Jar

libro do próximo ano 50 delegados e 
vice-delegados brasileiros!

Uma cidade pode ter muitos delega
dos, sendo um D., um VD. e outros 
FI). Ora, qualquér atividade honesta 
pode ter seu FI): cada religião, cada 
sistema filosófico, cada ofício, cada ra
mo de comércio, etc.

Para ser indicado á I.E.L. como 
delegado basta pagar uma das seguin
tes quotas : 25$000 — MJ,; 50$000 — 
MA; 90$000 —MAH; 110^000 —MS; 
(1) ser pessoa de conceito local a cri
tério da Liga Esperantista Brasileira 
ou do grupo esperantista local.

Pedimos a todos os nossos leitores 
nos mandarem sugestões sobre proces
sos eficientes para alcançarmos até o 
fim dêste ano os 50 delegados necessá
rios .

Recebemos de um dos mais dedica
dos esperantistas brasileiros a seguin
te sugestão que, um pouco modificada, 
foi por nós aceita.

“Afim de alcalnçar rapidamente o 
número, a Liga estabeleça prêmios para 
os frupagontoj. Quem pagar a quota 
até Novembro de 1938 receberá 50% da 
quota paga em livros úteis á propa
ganda ou ao ensino.

Quem pagar até 31 de Dezembro, re
ceberá prêmios de 25% da quota.

Até 31 de Janeiro de 1939 receberá 
15% em prêmios.

(1) Os sócios de clubes filiados à Liga 
pagam menos 5$000.

TRI LINGVOJ

Grupo fotografita en Recife dum vo
jaĝo de la itala ŝipo “Conte Grande”. 
Sur ĝi vidiĝas S-ro Odilon de Araújo 
kaj F-ino Artemisa de Araújo, el la 
estraro de “Pernambuka Esperanto- 
Asocio”, ^ipkapelano Pastro A. Stel
lacci, d-ro Carlos Domingues, vicprez. 
de B. E. L., oficiro s-ro L. Paza- 
glia kaj la nederlanda Pastro J. Laan.

TRABALHO GIGANTESCO
E’ realmente admirável o trabalho 

gigantesco feito por Ismael Braga du
rante os anos de 1937 e 1938. Antigo 
esperantista, um dos pioneiros do Es
peranto no Brasil, sempre confiante na 
vitória da genial criação de Zamenhof, 
nunca teve um momento de desânimo.

Durante doze meses conseguiu exe
cutar o programa que a si mesmo im- 
poz. que consistia em lançar trimes
tralmente nas livrarias e em mãos dos 
propagandista» um manual para o es
tudo dêsse idioma auxiliar. Assim en
traram em circulação em:

7 de Setembro de 1937. “Essência e 
futuro da idéia de língua internacio
nal”.

7 de Dezembro de 1937. “Esperanto 
sem mestre”.

7 de Março de 1938. “Manual Com
pleto de Esperanto”.

7 de Junho de 1938. “Primeiro Ma
nual de Esperanto”.

7 de Setembro de 1938. “Metodo de 
Esperanto”.

Em 7 de Dezembro do corrente ano 
deve aparecer o “ Esperan to-Modelo”.

Antes do aparecimento do primeiro 
desses manuais em homenage n ao,Con
gresso Jubilar do Esperanto, publi
cou Ismael Braga um livro intitulado 
“Veterano?” contendo trabalhos ori
ginais de sua lavra e que teve uma 
grande acceitação no Brasil e, princi
palmente, no estrangeiro.

De todos os livros publicados, que 
por intermédio da Federação Espírita 
Brasileira foram postos á venda nas 
principais livrarias desta Capital e dos 
Estados, fez Ismael Braga uma larga 
distribuição gratuita às asociações es
perantistas e a esperantistas isolados.

Pelo rádio, pela imprensa brasileira 
e estrangeira, nos bondes, nos ônibus 
tem sido feita intensa propaganda des
ses excelentes manuais para a aprendi
zagem do Esperanto, cujos frutos já 
estão aparecendo em diversos pontos 
do nosso caro Brasil.

JUBILEA POŜTMARKO

D-ro Fernando A. de Almeida Bran
dão, direktoro ĉe la Ministrejo por 
Trafiko kaj Laboroj, sciigis al la ĝe
nerala sekretario de B. L. E., ke, laŭ 
informo ricevita de la Departemento 
de Poŝto kaj Telegrafo, estis senditaj 
al ĉiuj Regionaj Distriktoj la poŝt
marko eldonita kiel memoraĵo de la 
Jubilea Kongreso de Esperanto oka
zinta en Varsovio.
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. CURSO DE ESPERANTO PELO 
RÁDIO

UNIVERSITÁRIOS DE MINAS GERAIS! 
UNIVERSITÁRIOS DO BRASIL!

Iniciando êste curso de Esperanto 
pelo rádio, devo, à guisa de preâmbulo, 
dizer duas palavras.

E’ o Esperanto um idioma neutro 
universal e tem como objetivo comple
tar, com o rádio e a aviação, o ideal 
de estabelecer a fácil intercomunica- 
ção entre os povos, tecendo entre ĉies o 
laço fraternal pelo pensamento. Ne
nhuma outra língua oferecería, dado 
que fosse escolhida, a vantagem práti
ca do Esperanto que reúne todos os re
quisitos de uma língua universal: pre
dominância de radicais internacionais, 
gramática simplíssima, pronúncia fá
cil, riqueza flexionai, uniformidade de 
acento, sonoridade.

Com três a quatro meses de estudo 
do Esperanto estará o indivíduo habi
litado a se fazer compreender perfeita- 
mente, falando ou escrevendo. Depois 
das primeiras lições, ninguém errará 
num ditado e nem passará pelo vexame 
de corar por não saber pronunciar 
uma palavra qualquér. Praticamente já 
o Esperanto tem mostrado a sua efici
ente praticabilidade .No campo d|a.s 
realizações tem sido o Esperanto utili
zado de modo brilhantíssimo: haja vis
ta os congressos intenacionais realiza
dos. E’ um depoimento que farte elo
quente. O problema de uma língua 
auxiliar internacional está, portanto, 
resolvido, mercê da genial invenção de 
Zamenhof que sacrificou sua vida em 
prol do formoso ideal, hoje convertido 
em fruto.

(Palavras pronunciadas pelo Sr. Se

bastião de Albuquerque por ocasião da 

inauguração do curso de Esperanto que 

está sendo irradiado judo “ Rádio 

Clube de Pernambuco” ).

n

Numa época em que os ódios, as 
paixões e as ambições fazem o “Homo 
Sapiens” esquecer-se dos seus deveres, 
do ideal de paz e de amor aos seus se
melhantes, conduzindo a Humanidade, 
por caminhos escabrosos, ao abismo 
das guerras, torna-se necessário um 
instrumento capaz de confraternizar os 
povos, unindo-os pelos laços da amiza
de, numa só família universal. Êsse 
instrumento, Universitários de Minas, 
é a língua internacional e esta língua 
internacional é o ESPERANTO — 
creação do dr. Lazaro Ludovico Za
menhof .

Transpondo oceanos e serranias, en
curtando as distâncias, o rádio, o te
légrafo, o telefone, a televisão, o aero
plano tiveram no ESPERANTO, idio
ma convencional e auxiliar, um per
feito e único colaborador na gigan
tesca obra de aproximação das gentes.

As enormes conquistas do homem 
em todos os ramos do saber humano, 
aumentando a felicidade de viver, 
exigem do ESPERANTO essa tarefa 
gloriosa.

UNIVERSITÁRIOS DE MINAS 
GERAIS! UNIVERSITÁRIOS DO 
BRASIL!

A vós, incumbe uma parte dessa obra 
de paz, ordem e progresso. Colocai o 
ESPERANTO ao lado do sublime idio
ma de Camões e fazei dele a vossa se
gunda língua. O ESPERANTO é ex
tremamente fácil. “Riquíssimo em vo
cábulos, rimas e sinônimos, apresen
tando enormes possibilidades aos escri
tores e poetas, harmonioso, simples e

H

lógico, refratário à dialetização, apre! 
sentando unicamente 16 regras senB 
exceções”, por êle, vós — estudanU® 
ou não — podereis contar ao mundi 
como é rica, como é bela esta teitI 
imensa que em outros tempos se chai 
mou TERRA DE SANTA CRUZ I 
hoje — o nosso BRASIL!

UNIVERSITÁRIOS DE MINAS H 
DO BRASIL! Avante! Façamos, todi 
nós, irmanados num só ideal, o BRAI 
SIL conhecido no exterior, por inte» 
médio da língua da concórdia e dl 
harmonia — o ESPERANTO! I

Crônica lida pelo sr. Wilson Veado, nfl 
“HORA UNIVERSITÁRIA”, irradiada dal 
18, 45 ás 19,15, aos domingos, na PRI-| 
— Rádio Inconfidência de Minas GeraisB 
no dia 14-8-38. |

GESI2
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SUDBRAZILA
ESPERANTISTIGILO

Ni tre varme gratulas d-ron Benja
min C. Camozato, fervoran prezidan
ton de la malnova klubo “Sudbrazila 
Esperantistigilo”, kies sidejo estas — 
Rua dos Andradas, 1431, pro la bro- 
ŝureto, kiu enhavas lian paroladon pri 
la “Ora Jubileo de Esperanto” disra
ditan pere de “Rádio Sociedade Far
roupilha”, tiun pri “Esperanto kaj la 
Brazila Instituto de Geografio kaj 
Statistiko”, kiun li faris antaŭ la mi
krofono de “Rádio Sociedade Gaú
cha”, portreton de d-ro Zamenhof kaj 
ekzempleron de la bildo “Brazila Poŝto 
kaj Esperanto” eldonita de Brazila 
Ligo Esperantista.

En la nomo de B. L. E. tre kore ni 
dankas la ekzemplerojn de la broŝu- 
reto, kiujn li donacis al ĝi.

ELU IVI ALPROKSIMO
““El Pueblo” la plej grava katolika ma

len] urnalo en sudameriko, eliranta en Bue
nos Aires, kun granda legantaro ne nur en 
la Argentina Respubliko, sed ankaŭ en la 
najbaraj landoj: Urugvajo, Brazilo. Para
gvajo, ĉilo, Bolivio kaj Peruo; kies influo 
en la kontinenta katolikaro estas plej alte 
taksebla, gastame malfermis siajn paĝojn al 
la Esperantismo.

Ekde l’fondo de “Esperanto-Centro-Argen- 
tina” en la ĉelfokuso de 1’“Faktoroj” de ĝia 
Direktorio konstante sidis la penado en
konduki Esperanto-propagandon en la perio
daĵojn legatajn de 1’vasta publiko.

La diskonigado farita per specialaj gaze
toj esperantistaj trafantaj la manojn de 
malmultnombraj personoj jam entuziasmaj 
pri 1’lingvo de Zamenhof donacita al la ho
maro ne povas doni la abundajn fruktojn 
necesajn kaj deziratajn por la disfluo 
ĉiuangulen de 1’universala lingvo. Tia pro
pagando restas ĉiam kaŝata kaj pretervidata 
de la neesperantista publiko.

Je 1’jarfino de l’Ora Jubileo de Esperan
to, la Sigelestro de nia Direktorio, D-ro J. 
A. Quina Gonzalez, plenumis serion da 
radioparoladoj antaŭ la mikrofono de l’ĉefaj 
dissendstacioj en nia ĉefurbo, 
danke al prezentletero de 1’Honora Mem-

•li

o: Nun,

bro de “E. C. A.” Sae. Prof. Agostinl 
Stellacci, ŝipkapelano de 1’“Conte Grande! 
kaj pioniro de Esperanto sur la maro, D-ro! 
Quina Gonzalez rendevuis kun S-ro Sani 
guinetti, direktoro de “El Pueblo”, kaj en 
duonhora vizito, per frapaj argumentoj kaj 
pruvoj nia Sigelestro scipovis varbi al Esi 
perantismo tiun kleran postenulon inklinan 
al ĉiuj kulturideoj, noblaj kaj indaj. Tiel 
estiĝis la kunlaborado de D-ro. Quina Gon
zalez al la katolika taggazeto sub aparta 
kaj ĉiusemajna fako dediĉita al Esperanto.

Per kvar brilaj artikoloj kun titoloj 
“Neceso de iu universala lingvo” “Provoj 
pri universala lingvo” “Eltrovo de 1’univer 
sala lingvo” kaj “Katolika Esperanto-aga
do” D-ro Quina Gonzalez jam vekis ateni 
dantecon ĉe 1’publiko pri 1’daŭrigo de FEsJ 
peranto-fako, esperiga je bonsukcesa urboj 
verdigo.

En <la tria artikolo la redaktinto ĵami 
menciis per merititaj laŭdaj vortoj la no
tindan esperantigon de Brazilo, kun oficiala 
favoro; tamen tio fariĝos ekskluziva temo 
por aparta artikolo aperonta en la sama 
fako.

Nu, por subteni kaj konservi al Espe
rantismo 'la ĵusbaftan entuziasmon del 
^Direktoro de “El Pueblo” estas oportunl 
ke multaj samideanoj precipo katolikaj, 
pastroj, kaj religiaj organizoj sendu al S-ro 
Sanguinetti (Direktoro de “El Pueblo”) 
Strato Piedras N.° 567. — Buenos Aires 
— Argentino, peŝtkarton aŭ leteron espe
rante verkitajn.

Do ni esperas, ke la samideanaro mui- 
tlielpos nin en ĉi grava kaj sistema propa
gando, la unua en Buenos Aires plenumita 
kun tiom da amplekso kaj zorgo, per alsendo 
de grandnombro da danksalutoj kaj kura
ĝigoj al la ĵ u rna ldi rektoro, kiu kun entu
ziasma sindono senhezite metis la prestiĝon 
de sia entrepreno en la servon de Esperanto.

Same ni petas al ĉiuj esperantistaj revuoj 
transkribi aŭ almenaŭ ripeti nian helpovo- 
kon al sia legantaro.

ĉiuj skribaĵoj ricevitaj estas ekspoziciataj 
en la halo de la ĵurnalo, multvizitata kaj 
certe viaj poŝkartoj. precipe tiuj el mai 
proksimaj landoj, vekos grandan interese® 
kaj pugnofrapos eĉ skeptikulojn..

consu:

Cfi

S-ro LI 
A frase: 
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“Informo-servo de “Esperanto-Centro-Ar- 
gentina” 
Aires —

strato-Gallo N,Q 1.106 
Argentino.

Buenos

(i) fendi 
tordiĝi; 
fleksiĝi; ' 
nigi.
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GESINJOROJ PFEFFER
Ni havis grandan plezuron konatiĝi 

kun la kleraj kaj fervoraj gesami
deanoj S-ro Jakobo Pfeffer kaj lia 
edzino, kiuj trapasis nian ĉefurbon 
vojaĝe al Buenos Aires. S-ro Pfeffer 
loĝis delonge en Vieno kaj lia nomo 
estas tre konata kiel verkisto kaj pro
pagandisto. Akompanata de S-roj Car
los Domingues, Ismael Braga kaj Cou
to Fernandes gesinjoroj Pfeffer vizitis 
kelkajn lokojn de la urbo. Vizitante 
la sidejon de B. L. E. li havis okazon 
diri kelkajn salutajn vortojn al la ge
lernantoj de kurso de Esperanto tie 
funkcianta.

Gesinjoroj Pfeffer per sia flua kaj 
korekta parolo kaj sia entuziasmo por 
Esperanto tre ĉarmis la brazilajn es
perantistojn kaj estis kun malĝojo ke 
tiuj ĉi ilin adiaŭis.

Feliĉan vojaĝon kaj baldaŭan reve
non al Rio-de-Janeiro!

1a PROBLEMO
KRUCVORTO-ENIGMO
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CONSULTAS GRAMATICAIS
S-ro LERNEMULO. (S. Paŭlo). — 

A frase: “La leciono komencis je la 
naŭa” está errada. Quando tivermos 
de traduzir para o Esperanto verbos 
que em português são empregados, ora 
transitiva, ora intransitivainente, de
vemos verificar se o radical correspon
dente em Esperanto é transitivo ou in
transitivo .

into jam 
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No primeiro caso, isto é, quando o 
verbo correspondente em Esperanto é 
transitivo, se o verbo português está 
empregado intransitivamente, basta 
juntarmos ao radical em Esperanto o 
sufixo IĜ. Ex: A lição começou às

9 horas — la leciono komenciĝis je la 
naŭa. Mas: O professor começou a 

lição às 9 horas — la profesoro kome
cis la lecionon je la naŭa.

No segundo caso, isto é, quando o 
verbo correspondente em Esperanto é 
intransitivo, se o verbo português está 
empregado transitivamente, basta jun
tarmos ao radical em Esperanto o su
fixo IG. Ex: file continuou o discur

so — li daŭrigis la paroladon. Mas: 
O discurso ainda continua — la paro
lado ankoraŭ daŭras.

Vejamos alguns verbos do primeiro 
caso: Abrir — (tr.) malfermi, (i.) 
malfermiĝi; acabar — (tr.) fini, (i.) 
finiĝi; acordar — (tr.) veki, (i.) ve
kiĝi; afrouxar — (tr.) malstreĉi, (i.) 

malstreĉiĝi; começar — (tr.) komen
ci, (?.) komenciĝi; grudar—(tr.) glui, 
(i.) gluiĝi; quebrar — (tr.) rompi, 
(i.) rompiĝi; rachar — (tr.) fendi, 
(í.) fendiĝi; torcer — (tr.) tordi, (i.) 
tordiĝi; vergar — (tr.) fleksi, (i) 
fleksiĝi; virar— (tr.) turni, (i.) tur-• A • nigi.

HORIZONTALE: — 1) Afrika lan- 
do; 2) insekto — du konsonantoj; 3) 
pronomo — nordlandano (nur la du 
konsonantoj — adverbo; 4) profeto 
(anagramo) — sveda urbo; 5) alkala 
salo (la tri konsonantoj) — germana 
filozofo: 6) interjekcio — antikva sa
ĝulo; 7) Nordamerika lago; 8) lon
geca mezuro (la du konsonantoj) — 
kion enhavas koverto (la tri konsonan
toj) ; 9) arterio (radiko) — silkan 
tukon; 10) kion provokas bona novaĵo.

VERTIKALE: — a) Apartenantaj 
al la plej fama samideano; b) poli
cano, ĝendarmo; c) belga urbo — ko
lora (la du konsonantoj; d) kio la ta
lion ĉirkaŭas (la du konsonantoj) — 
rapida movo; e) japana urbo — adver
bo (returnita) ; f) eco (radiko) — de 
iu brando; g) rapida movo (anagra
mo)—sufikso; h) geometria adjektivo 
(anagramo) — instrumento; i) itala 
urbo — sufikso: j) veturilo — prepo
zicio.

Renato Deckers.

A’t ricevas la solvojn ĝis la 20-a de 
Decembro nuu jara. Inter la solvintoj 

ni disdonos 3 premiojn.

Agora alguns verbos do segundo ca-
so: adormecer — (i.) ekdormi, (fr.)
ekdormigi; afirmar — (*.) jesi, (fr.)
jesigi: alternar — (i.) alterni, (ir.)
alternigi; alum ia r — (i.) lumi, (tr.)

lumigi; apodrecer -— (i.) putri, (tr.)

putrigi; arrendar -— (i.) farmi, (tr.)

farmigi; cessar — (i.) ĉesi, (tr.) ĉe-
sigi; continuar — (i.) daŭri, (tr.)

daŭrigi; murchar -— (Õ) velki, (tr.)
velkigi; inchar —■ (i.) ŝveli, (tr.)

ŝveligi; jorrar — (i.) ŝpruci, (tr.)

ŝprucigi; ressoar —- (i.) resoni, (tr.)

resonigi; tremular — (i.) flirti, (tr.)
flirtigi; variar — (i.) varii, (tr.)
variigi; vibrar — (i.) vibri, (tr.)
vibrigi.

r A. C. F.

KOREKTITAJ FRAZOJ
1. Enskribu en mian kalkulon la 

sumon de cent milrejsoj kaj mia defi
cito malaperos.

2. Post la perdo de sia tuta inono 
li falis en mizeron.

3. Rajdante sur malgrasega ĉevalo 
li vojaĝis tri tagojn.

4. Kvankam Ii jam estas tre riĉa, 
li esperas, ke baldaŭ li pliriĉiĝos.

5. Mi aĉetis tri metrojn de tiu ĉi 
rubando, kiuj kostis ses milrejsojn.

6. Se li havus influon sur sian fra
ton, tiu ĉi ne estus pasinta la tutan 
nokton en la drinkejo.

7. Kiam la vintro filiiĝos, mi vo
jaĝos al Francajo .

8. La patro edzinigis sian filinon, 
sed ŝia loĝado en la domo de ŝia patro 
ankoraŭ daŭris ses monatojn.

9. Kiam finiĝis la leciono, la lern
antoj foriris el la lernejo.
10. Mi miras, ke li ne volas doni al 

mi siajn bonajn konsilojn.
Ricevis librojn, kiel premiojn, S-ro 

Adinar Antunes Pinheiro, el Niteroi, 
kaj F-ino Maria do Amaral Malheiro, 
el Rio-de-Janeiro.

GARANTIA KASO
l

Kiel monhelpon al la eldonaj3 de “O 
Brasil Esperantista” ni jam rieevis la
jenajn sumojn:
D-ro Everardo Backheuser ........... 80$000
Inĝ. A. Couto Fernandes .............. 80$000
D-ro Carlos Domingues .................. 80$000
S-ro Renato Deckers ......................... 50$000
F-ino Irani Baggi de Araujo........  40$000
Inĝ. Aristóteles J. de F. Alvim .. 20$000

Curso de Esperanto do Instituto 
Linguafone, de Londres

A LIVRARTA DO GLOBO, corres
pondente do Linguaplione Institute, 

de Londres, acaba de expor á venda no 
Brasil a coleção de discos.

Demonstrações gratuitas aos inte
ressados.

Representantes no Rio:

L. A. JOSEPHSON
AVENIDA RIO BRANCO, 173 — l.o andar

....................................................................................................................................... ................... *

Esperantista ŝildeto el alu
minio.................................. 1^000

Esperantista insigno (bra
zila modelo). Ĝi estas 

havebla kiel pinglo,
broĉo aŭ pendaĵo.......... 4*000

Mendu ilin al B. L. E.
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Fortaleza. — S-ro 

Rocha malfermis du 
en privata domo,

CEARÁ.
Democrito 
sojn, unu 
ĉeestas dek-du katolikaj junulinoj, kaj 
alian por studentoj ĉe la redakcia 
ĉambro de “Monitor Comercial”. Li 
intencas malfermi aliajn kursojn por 
komercistoj kaj kuracistoj. La gaze
to “O Povo”, kies direktoro li estas, 
publikigis diversajn notojn pri Espe
ranto. Ni esperas, ke baldaŭ fomi iĝos 
klubo en tiu norda urbo, kie antaŭ 
multaj jaroj estis farata vigla propa
gando por Esperanto.

Caiçara. — S-ro Luis de Castro Fra- 
ga, malnova esperantisto, kunfondinto 
de “Nova Samideanaro”, kiu ekzistis 
en Fortaleza antaŭ pli ol 15 jaroj, 
skribis al la prezidanto de B.L.E. 
sciigante lin, ke li intencas denove sin 
dediĉi al la propagando de Esperanto. 
La revenintoj estas ĉiam bone akce
ptataj !

RIO GRANDE DO NORTE, — S ro 
Targino Soares donacis al B. L. E. 
du akciojn de la “Tipografia Esperan
tista S. A.”. Koran dankon!

PERNAMBUCO. Recife. — Fun
kcias regule ĉ iusabate (16-16.15) la 
kurso de Esperanto, kiun direktas s-ro 
Sebastião de Albuquerque, pere de la 
stacio de “Rádio Clube de Pernambu
co”. Malfermiĝis aliaj kursoj ĉe la 
sidejo de Ia “Pernambuka Esperanto- 
Asocio” funkciantaj ĉiu merkrede, sub 
la gvidado de s-roj Villa Nova kaj Odi
lon Araujo. La bulteno de la “Per
nambuka Komerca Asocio” publikigis 
ilustritan artikolon sub la titolo “La 
magazeno Seifridge, en Londono, akce
ptas Esperanton”.

Okaze de ordinara kunsido <le Ar
keologia Instituto, sub la prezido de 
s-ro Joaquim Amazonas, d-ro Metodio 
Maranhão prezentis al siaj kolegoj 
ekzempleron de la en Esperanto reda
ktita revuo “Voĉoj el Oriento”, kiu 
nun aperas en Ĉinujo.

La revuo “A Economista”, kiun di
rektas s-ro Angelo Cibela, sciigis al la 
estraro de P. E. A., ke ĝi aliĝis al la 
esperantista afero.

La grava jurnalo “Diario da Ma
nhã” aperigis diversajn notojn pri Es
peranto inkluzive artikolon de d-ro E. 
Backheuser pri la decido de la 
zila Instituto 
tiko” alpreni 
gvon.

Baldaŭ ni 
d-ro Carlos Domingues pri siaj pores
perantaj laboroj dum sia 
Recife.

Aliĝis al nia Ligo kaj T. 
Artemisa de Araujo, s-roj

d-ro 
kur- 
kiim No- 

tiu
• • ini-

A •

J ■ 
“ Bra

de Geografio kaj Statis- 
Esperanton kiel kelplin-

publikigos artikolon de

restado en

E. L. f-ino 
d-ro Agui-

naldo Lius, Francisco Ristal Ferreira, 
Odilon de Araujo, Sebastião de Albu
querque kaj Thomaz Tenorio Villa 
va, kiu ankaŭ fariĝis delegito en 
Ŝtato.

BAÍA. N. Salvador. — Laŭ
ciali vo de la estraro de “Grupo Espe
rantista de Baia”, honore de la ĴOa 
Universala Kongreso de Esperanto, 
okazis la 30an de .Tulio ĉe la “Rádio 
Sociedade de Baia” esperantista pro
gramo, en kiu partoprenis s-roj Jaddo 
Couto Maciel, Aldeir Paraguassŭ, Cris- 
tovam Araujo kaj f-inoj Elsa Gomes 
da Silva, instruistino Ernestina Luiza 
da Silva kaj Zilda Maciel. Komenciĝis la 
programo, kiu daŭris 45 minutojn, per 
la esperantista himno. Eble la 12an de 
Oktobro okazos alia esperantista pro
gramo. S-ro Maciel skribis al la dire
ktoroj de la Normala Lernejo kaj de la 
ĉefaj gimnazioj petante liston de la 
plej bonaj gelernantoj de la franca, 
angla kaj germana lingvoj, por ke li 
povu al ili donaci ekzempleron de 
“Primeiro Manual de Esperanto”. La 
unua respondinto estis la direktoro de 
la Normala Lernejo. Ni gratulas s-ron 
Maciel pro lia inteligenta kaj frukto- 
dononta iniciativo.

Li intencas fari ekspozicion de espe
rantistaj afiŝoj ĉe la vestiblo de la pa
laco de F ŝtatestro aŭ dum la Speci
mena Foiro.

“La ĵurnaloj “A Tarde” kaj “Diá
rio de Noticias” aperigis notojn pri 
Esperanto.

Irará. — 

mar Senna, 
en tiu urbo 
“ Esperanta 
t ra ro 
d-ro 
prez., 
s-ro

kore dankas. Kvankam malgranda, 
tiu periodaĵo havas agrablan aspekton 
kaj estas zorge kompostita kaj presita. 
Unu el ĝiaj redaktoroj estas la mal
nova esperantisto s-ro Jozefo Joels.

Petu ekzempleron al la redakcio: 
Rua Marquês de Paraná, MVJ-XII. Ni

terói. Estado do Rio. S-ro Espanha 
donacis al B. L. E. ekzempleron de 
hela esperantista flageto. Koran dan
kon !

Baldaŭ malfermiĝos kurso de Espe
ranto, kiu funkcios ĉ iusabate, de la 19a 
ĝis la 20a, ĉe la sidejo de Spiritista 
Federacio, sur la strato Coronel Go
mes Machado, 140.

S. PAULO. $. Paŭlo. — De la 
“União Jornalística Brasileira”, Pré
dio Martinelli-7° andar, kies direktoro 
estas la fama verkisto Monteiro Loba
to, la prezidanto de B. L. E. ricevis 
leteron, subskribitan de s-roj Ar geni iro 
Monteiro kaj Nelly Gonçalves, per kiu 
li eksciis, ke ĉiuj ĵurnaloj de ĝia reto 
publikigos la artikolon pri “Brasila 
Instituto de Geografio kaj Statistiko 
kaj Esperanto”.

Revenante al Curitiba post sia kelk
taga restado en Rio-de-Janeiro s-ro 
d-ro Frederico de Castro Menezes vizi
tis dufoje la sidejon de “S. Paulo Es
peranta Klubo”. Okaze de sia dua 
zito li ĉeestis lecionon de la kurso 
farata.

“Noticia 
tikoi on de 
“Medicino

Jfonte Aprazível. — “A Cidade” pu
blikigis leteron de s-ro Ismael Braga 
responde al la laŭda artikolo aperinta 
en antaŭa numero.

Tanaiii, — Estas nun direktoro de la 
loka gazeto “O Municipio” nia. klera 
samideano s-ro Sebastião Almeida Oli
veira. Ĝi aperigis longan artikolon 
pri la libro “Metodo de Esperanto”.

Jaboticaba!. — La gazeto “O Demo
crata” aperigis poresperantan arti
kolon titolitan “Malpatriota kaj ri
dinda”. Ĝi diris, ke la triumfo de Es
peranto estos la venko de ĉiuj popoloj, 
kiel la niaj, kies literaturo suferas la 
malegalan konkuradon de la franca 
kaj angia lingvoj, kiuj estas devige 
instruataj en preskaŭ ĉiuj gimnazioj 
en la mondo.

RIO GRANDE DO SUL. Porto Ale

gre. — D-ro Benjamin Camozato faris 
interesan paroladon pri la “Brazila 
lnstituto de Geografio kaj Statistiko” 
pere de la stacio de “Rádio Sociedade 
Gaúcha” PRiC-2. Li redaktas la fakon 
“Filatelio” de la grava ĵurnalo “Cor
reio do Povo”, kiu delonge estas sim
patia al nia afero. Tial li ĉiam tro-

vitio
Médica” transskribis la 
d-ro Heitor Perea titolitan 
kaj Esperanto”.

ar-

Dum restado de s-ro Ade- 
prezidanto de E. G. B., 
fendiĝis la 21 an de .Julio 
Klubo de Irará”, kies es-

konsistas el la jenaj personoj: 
Heraldo Miranda dos Reis — 
s-ro José Maria de Lima sek.. 

Antonio Alves Campos — kasisto 
kaj s-ro Pedro Correia Damasceno — 
propagandestro. Prezidis la inaŭguran 
kunsidon s-ro Ademar Senna. Al 
nova klubo, kiu certe aliĝos al nia 
go, ni deziras grandan sukceson.

Santo Amaro. — Laŭ informo

tiu 
Li

de 
d-ro Jaddo Couto Maciel, baldaŭ fen
diĝos en tiu urbo esperantista klubo, 
sekve de la propagando tie farata 
nia fervora samideano s-ro prof. 
Viana.

Mando Novo. — D-ro Edgard 
mòes, juĝisto, klopodas por fondi espe
rantistan klubon en tiu urbo, kiu sta
ras tre malproksime.de la ĉefurbo.

ŜTATO R10-1)E-JANE1 RO. Aite

ro'}. — Sub la direkto de nia fervora 
samideano s-ro Antonio M. Espanha 
aperis la monata gazeteto “Aura”, kies 
du unuajn numerojn ni ricevis kaj tre

de 
G.

•
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de B. L. i 
tiĝi kun 1 
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B.L.E. k 
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naj laboro 
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Malheiro, 
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rso tie
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ras la 
franca 
devige 
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o Ale- 

) faris 
frazita 
stiko” 
iedade 
fakon 
“Cor- 
s sim
iu tro

fas pretekston por paroli pri Espe
ranto. En unii el liaj artikoloj, ilus
trita per interesaj bildoj, li parolas pri 
la Universala. Kongreso de Esperanto 
kaj la Instituto de Statistiko. En alia 
li skribis pri unu el la afiŝaj projektoj 
prezentitaj al la Organiza Komisiono 
de la Brazila Filatelia Ekspozicio, kiu 
enhavas la stampon kun la vortoj 
••Turisma urbo”, uzatan de unu el la 
poŝtagentejoj en Rio-de-.Taneiro.

Aliĝis al I. E. L. kiel MJ s-roj 
Benjamin Camozato, Ari Zamora kaj 
Edgar Silva Speri» kaj kiel SM s-ro 
generalo Feliciano Domingue».

('aclioeira. — La gazeto “Comér
cio”, publikigis artikolon pri “Statis
tiko kaj Esperanto”.

Al IKAS GERAIS. Belo Horizonte. 

— S-ro Wilson Veado, la ldan de Aŭ
gusto, dum la “Eniversitatana Iloro”, 
disradiata ĉiudimanĉe (18.45—19.15), 
legis alvokon al la brazilaj universita
tanoj, kiun ni publikigas aliloke, por 
ke ili lernu Esperanton. La 3an de 
Septembro, okaze de la datreveno de 
liu radisocieto. dum la infana progra
mo, oni kantis la marŝon de E. Wan- 
derlev. Ludis la rolon ile Esperanto 
la 12jara knabineto Lucia, fratino de 
s-ro Wilson Veado, kiu ankaŭ kantis 
aliajn muzikojn kun teksto en Espe
ranto. Per la sama radistacio estis 
disradiita disko kun kanto en Espe
ranto, kiu tre plaĉis al la aŭdintoj.

Januária, — S-ro Antonio Rebelo 
Souza petis al B. L. E. diversajn pro
pagandilojn, por ke li povu fari propa
gandon de Esperanto.

GOIAZ. Anápolis. — S-ro J. Fried- 
inann malfermis kurson de Esperanto 
ĉe publika lernejo. Dum sia vojaĝo 
al Rio-de-Janeiro li vizitis la sidejon 
de B. L. E., kie li havis okazon kona
tiĝi kun la klera esperantisto d-ro Ja
kobo Pfeffer, ĵus alveninta el Aŭstrujo.

Rio-de-Janeiro. — La estraranoj de 
B.L.E. kunvenas ĉ iusabate por inter
paroli pri la rimedoj intensigi la pro
pagandon. Nun oni preparas la bil
dojn elmontrotajn dum la Internacia 
Filatelia Ekspozicio okazonta dum la 
monata Oktobro nunjara. La koncer
naj laboroj estas farataj de f-inoj Ira
ni Baggi de Araujo, Elisabeth Bloom- 
field, Maria, Rosa kaj Debora Amaral 
Malheiro, s-roj A. Couto Fernandes 
kaj Adinar Antunes Pinheiro.

Dum la Augusta kunsido de la Kon
silantaro de la Geografia Societo s-ro 
Couto Fernandes parolis pri la decido 
de la Brazila lnstituto de Geografio 
kaj Statistiko alpreni Esperanton kiel 
sian helplingvon. Oni decidis sendi 
gratulan telegramon al d-roj Macedo 
Soares kaj Teixeira de Freitas.

S-ro Ismael Gomes Braga faris (lu 
paroladojn ĉe Spiritistaj Asocioj. La

A •

revuo “0 Reformador” publikigas en 
ĉiuj numeroj poresperantajn artiko
lojn.

“.Jornal do Brasil 
lojn pri “Statistiko kaj Esperanto 
verkitajn de d-roj E. 
Domingos Barbosa.

aperigis artiko-
M

Backlieuser kaj

Vidaĵo de Monto Corcovado

COLETÂNEA LITERÁRIA E
TURÍSTICA DA CIDADE DO

RIO-DE-JANEIRO

Organizado por AMANDIO SOARES

(35a edição)

Contendo a descrição da cidade e 
do monumento ao Redentor, em 6 lín
guas nacionais e em Esperanto.

LA MIRINDEGA RIO-DE-JANEI
RO. — Literatura kaj turisma kresto
matio pri la Urbo Rio-de-Janeiro orga
nizita de Amandio Soares. (3a eldono).

Ĝi enhavas la priskribon pri la ĉef
urbo de Brazilo kaj la kolosa mo
numento al Kristo starigita sur la 
pinto de P fama monto Corcovado 
(710 m alta).

Jen kelkaj dimensioj de la monu
mento : Tuta alteco — 38m, alteco de 
la statuo — 30alteco de la kapo — 
3 m, 75, longeco de la mano — 3 m, 20, 
distanco inter la ekstremaĵoj de la 
fingroj — 28pezo de la kapo — 8 
tunoj. Ĝi estas tute tegita per trian-

0 Esperanto nas Escolas
“The Schoolmaster”, orgão da Na

tiona! Union of Teachers” (União Na
cional de Professores), publicou o se
guinte :

Telegramoj kaj notoj pri la Londona 
Kongreso a]»eris en “.Jornal do Comer
cio”, “Correio da Manha”, “Jornal do 
Brasil" kaj aliaj ĵurnaloj.

“ Revista Taquigráf ica ”, 
de” kaj “Mundo Espírita, 
interesajn artekolojn pri Esperanto.

“A Verda-
” publikigis

f

0 RIO MARAVILHOSO

gulaj pecetoj el steatito, verdeblanka 
ŝtono de Brazilo.

Prezo: 68600 (6 respondkuponoj); 
bindita 8$800 (8 resp. ).

Mendu ĝin al: BRAZILA LIGO 
ESPERANTISTA — Praça da Repú

blica, 54. Rio-dc-Janeiro. Brasil,

“O Conselho Municipal de Jarrov, 
cidade do Condado de Durliam, na lu- z 
glaterra, aprovou uma resolução a ser 
submetida à Associação de Comissões 
Educativas, para que esta, com o fini 
de auxiliar a paz e a intercompreensão 
internacional, recomende ao Governo 
a introdução nas escolas populares de 
lições da língua internacional”.

O Ministério de Educação da Tcliè- 
coslováquia deu ao professor H. 
Seppik, da Estônia, que está atual
mente dirigindo cursos práticos de 
Esperanto naquele país, permissão 
para para fazer conferências com pro
jeções luminosas nesse idioma sobre a 
Estônia e a Suécia, em todas as esco- 

z

las populares, médias e profissionais da 
República, com a condição de que a 
Associação Esperantista apresente ao 
Ministério um relatório sobre as con
ferências (pie forem real isa das. A per
missão foi assinada pelo próprio Mi
nistro.
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Internacia Esperanto Ligo ARIO DE I’ D U K O GRUPAJ FUNKCIULOJ

/HERONSGATE, RICKMANSWORTH 
(HERTS.) ANGLUJO

BRAZILO

Mcmbro-subtcnantoĵ (M S).

1. D-ro Everardo Backheuser — Rio-de- 
Janeiro.

2. Inĝ. Alberto Couto Fernandes — Rio- 
de-Janeiro.

3. S-ro Ismael Gomes Braga — Rio-de- 
Janeiro.

(La donna è mobile)
el. la opero “Rigoletto” de Giuseppe Verdi

aŭ izolite agantoj, kiuj laboras seninter
rompe almenaŭ du jarojn 5 •I» r nia movado,

Membro-abonantoj — Heroldo ( M A 77)

Estas virina kor’ 
plumo en vento, 
sen firma sento 
en rid’ kaj ploro, 
ĉiam mien’ d’Amor’ 
facilanima, 
mensoge glima 
trompa humoro. 
Estas -virino 
plumo en vento, 
sen firma sento 
en rid’ kaj plor’!

Tial valoras ne 
ĵuro virina; 
de 1’ kor’ inklina 
kaŝu la flamon. 
Sed estas ankaŭ ve’, 
resti sen ino, 
ĉe blanka sino 
ne ĝui amon.
Estas virino 
plumo en vento, 
sen firma sento 
en rid’ kaj pior’!

devus nepre trovi lokon en la Enciklopedio 
de Esperanto, por ke ilin la historio ne 
forgesu. Tio estas la vidpunkto de la re-
dakcio de Enciklopedio kaj pro tio ĝi al
vokas ĉiujn, kiuj faris la almenaŭ dujaran
laboron, postuli la necesan formularon por 
la biografiaj indikoj. Tiuj formularoj estas
haveblaj de ĉiuj esperantistaj societoj, 
lokaj delegitoj, kaj libristoj, sed en la 
okazoj, kiam tiuj ne ĝin povas doni, volonte 
liveras ĝin Literatura Mondo, Budapest 
IX. llunga rujo, Sorokasari ut 38.

1. S-ro A. Caetano Coutinho — Rio-de 
Janeiro.

2. S-ro Renato Deckers—Catalão (Goiaz).
3. S-ro Adinar Antunes Pinheiro — Ni

terói (E. do Rio).

Membro-abonantoj (M A)

1. Inĝ. Hernani Motta Mendes —, Rio- 
de-Janeiro.

2. S-ro Arminio de Morais — Rio-de-Ja
neiro.

3. D-ro Carlos Domingues — Rio-de-Ja
neiro .

4. S-ro Paulino Santiago — Maceió (Ala
goas) .

5. Inĝ. Viterbo de Carvalho — Rio-de- 
Janeiro.

6. Inĝ Jayme Martins de Souza — Jua
zeiro (Baía).

7. D-ro Arsenio Moreira da Silva — 
Sant’Ana do Ipanema — (Alagoas).

8. S-ro José Gomes Braga —Uba(Minas).
9. Inĝ. Jaddo Couto Maciel — Salvador 

(Baia).
10. S-ro Mario Braga — Nova Friburgo 

(E. do Rio).
11. S-ro Albino Alves de Souza — Rio-de- 

Janeiro.
12. F-ino Edith Wehrs. — Niterói (E. do 

Rio).
13. F-ino Balbina Morais — Niterói (E. 

do Rio).
14. D-ro Frederico de Castro Menezes — 

Curitiba (Paraná).
15. S-ro G. Viana — S. Amaro (Baia).

Trad. Paul Bennemann.

Aĉetu ĉe B. L. E. diskon kun tiu ario 
kaj ankaŭ la “ Ario de 1’ Toreadoro ”, el 
la opero “Carmen”, de G. Bizet.

Prezo: 20$000.

O VINHO DO PORTO

O escritório oficial português “Ius 
tituto do Vinilo do Porto” aceitou a 
proposta para editar em Esperanto 
uma luxuosa brochura de propaganda 
do vinho do Porto, a qual está sendo 
impressa nas principais línguas nacio
nais. Essas publicações serão enviadas 
gratuitamente a quem as solicitar. A 
edição em português, que já está sendo 
distribuída, contém 32 páginas com 
grande número de fotografias e dese
nhos.

Peçam um exemplar do prospecto 
em Esperanto ao “Instituto do Vinho 
do Porto”, Rlia de Ferreira Borges, 

Porto — Portugal.”

I

“ESPERANTO SEM MESTRE” 
COM

DISCOS DE PRONÚNCIA

Contra remessa de 40$000, a 
Liga Esperantista Brasileira en
via em registrado postal, para 
qualquer ponto do Brasil, um 
album com seis discos de pro
núncia modêlo e o manual “Es
peranto se: mestre”, de Is aei
Gomes Braga, no qual se encon
tram os textos de exercícios gra
vados nos discos.

Para estudar ou para ensinar,
os discos são utilíssi:

Encomendas á Liga Esperan
tista Brasileira — Praça da 
Répública, 54-1°. Rio-de-Janeiro

16. D-ro Demócrito Rocha —■ Fortaleza
(Cea rá).

R E S U M O
•

Aktivaj membroj
• 1937 1938

M J. 8 25
M A. 18 16
M A H. 6 3
M S. 0 3

32 47

NOVAJ D li: L E G I TOJ

Fortaleza (Ceará). S-ro Demócrito Rocha 
Rua Major Facundo, 670.

Santo Amaro (Baía). S-ro G. Viana — 
Av. Viana Bandeira, 10.

Belo Horizonte (Minas Gerais). S-ro 
Wilson Veado — Rua Uberlândia, 290.

Recife (Pernambuco). S-ro Tomaz T. Villa 
Nova — Sindicato dos Usineiros — Rua 
da Alfândega.

Niterói (ŝtato Rio-de-Janeiro). S-ro Adinar 
Antunes Pinheiro •— Rua Dr. Pereira 
Nunes, 116.

“LITERATURA MONDO”, Budapest,
IX. Soroksári — Str. 38. Hungria.

NOVA FAK-DELEGITINO
São Paulo (S. Paulo). F-ino Azalia Ma

chado — Rua B. Vista, 15 — 4.° an
dar — sala 11/12.

Metodo de Esperanto
compilado por

ISMAEL GOMES BRAGA

Livraria editora da Federação
Av. Passos, n.o 30 — Rio de Janeiro

Excelente manual, servindo não 
só para o ensino do Esperanto sem 
mestre, mas tamibém para cursos 
dirigidos por professores. Contém o 
“Primeiro Manual de Esperanto” e 
trechos escolhidos nas obras origi
nais do dr. L. L. Zamenhof.

* Preço
Brochura.......................... 5$000
Encadernado.................. 7?000

ESPERANTISTA ŜILDETO

Kiu sendos al Brazila Ligo Esperantista, Praça da República, 
54, la sumon de 1^000, per braziloj poŝtmarkoj, tiu ricevos esperantistan 
aluminian ŝildeton kun la vortoj — Esperanto parolata,— fiksotan sur t 
pordo. i
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